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Informații pentru părinți 
 

Ai căror copii vizitează grădinițele  
 

 

 

 

Informații pentru conducerea, personalul 
 

grădinițelor 
 

 

 

 

Asistență la grădiniță începând din data 
de 11.01.2021 

 

 

 

 

 

 

Odată cu decizia cancelarului german și al șefilor guvernului federal din 05.01.2021 

s-a prelungit starea de urgență la nivel național până la data de 31.01.2021. 

 

 

Pentru grădinițele din landul Nordrhein-Westfalen se aplică următoarele reguli 

începând cu data de 11.01.2021: 

 

 

Grădinițele: 
 

 Se menține apelul urgent, ca părinții să își țină copiii acasă pe cât posibil, 

pentru a evita contactul. 

Ministerul pentru copii, familie, refugiați 

și integrare al landului federal 

Nordrhein-Westfalen 



 Grădinițele rămân însă deschise. Părinții sunt cei care decid dacă își vor duce 

copiii la grădiniță. Solicitarea adeverințelor de la locul de muncă ca și condiție 

pentru acceptarea la grădiniță nu este permisă. 

 Aspectele binelui copilului trebuie considerate în mod special, și anume că 

ofertele de grădiniță abordează individual familiile și se invită, dacă prezența 

copilului la grădiniță este vitală din punct de vedere al specialiștilor. 

 Copiii, care din motive de protecție trebuie să meargă la grădiniță precum și 

copiii din condiții de viață mai grele trebuie acceptați la grădiniță. În aceste 

cazuri volumul asistenței de va stabili de oficiul pentru protecția copilului sau 

de o persoană abilitată, în acord cu conducerea unității. 

 Se aplică prevederile ordonanței privind asistența la grădinița pe perioada 

Corona și anume se va păstra o distanță minimă între adulți de 1,5 m. Dacă 

nu se poate păstra distanța minimă, adulții vor purta o mască de protecție 

respiratorie. Se vor lua măsuri adecvate pentru igienă și se va asigura 

verificarea lor. 

 La nivel național se vor separa grupele de copii, și anume se vor delimita 

spațiile și se va stabili un număr fix de copii și, de regulă, numărul 

personalului. Diverse grupe nu trebuie să aibă contact direct. Acest lucru se 

aplică pentru fiecare zi pedagogică, pentru predarea și preluarea copiilor de 

către părinți, pe durata marginală, pentru utilizarea spațiilor, la orele de somn 

și în situațiile de îngrijire. Numărul maxim de grupe individuale corespunde 

dimensiunilor maxime ale grupelor conform anexei la art. 33 KiBiz. Frații sau 

surorile ar trebui încadrați în aceeași grupă. Conceptele deschise (parțial) nu 

trebuie implementate. 

 Pentru a putea separa grupele, la nivel național se limitează durata de 

asistență în grădinițe pentru fiecare copil la 10 ore pe săptămână. Dacă 

resursele de personal o permit și 



se poate exclude suprasolicitarea unității, sunt posibile și grupe cu numere mai mari. 

Organizarea va fi decisă de unitatea respectivă. 

 Se aplică standardele de personal ale KiBiz în asociere cu ordonanța privind 

personalul. 
 

 

Îngrijirea copiilor pe durata zilei: 
 

 Se menține apelul urgent, ca părinții să își țină copiii acasă pe cât posibil, 

pentru a evita contactul. 

 Se aplică prevederile ordonanței privind asistența la grădinița pe perioada 

Corona și anume se va păstra o distanță minimă între adulți de 1,5 m. Dacă 

nu se poate păstra distanța minimă, adulții vor purta o mască de protecție 

respiratorie. Se vor lua măsuri adecvate pentru igienă și se va asigura 

verificarea lor. 

 În grădinițe, asistența copiilor se face în baza programului stabilit în contracte. 

În grădinițele cu program prelungit, în funcție de posibilități, se va organiza 

separarea în spațiu a îngrijitorilor și copiilor alocați pe durata întregului 

program de asistență. 
 

 

Acest mod de organizare restricționat, condiționat de pandemie, se aplică pe durata 

stării de urgență până la data de 31.01.2021. 

 

 

Zile de concediu de boală suplimentare acordate pentru îngrijirea copilului 
bolnav: 

 

Pentru a mai reduce solicitarea suplimentară a părinților măcar din perspectivă 

economică, la nivel federal se va reglementa ca pentru anul 2021 să se plătească de 

către stat 10 zile suplimentare pentru concediu de îngrijire a copilului bolnav pentru 

fiecare părinte (20 de zile suplimentare pentru părinții singuri). Dreptul se va aplica și 

pentru cazurile în care copilul este îngrijit la domiciliu și conform apelului guvernului 

federal în care se renunță la asistență. 



Contribuțiile părinților: 
 

Ministrul Dr. Stamp a căzut de acord cu ministrul finanțelor Lienenkämper ca în luna 

ianuarie părinții din întreaga Germania să nu mai achite taxa de grădiniță. Forma 

decontării poate să difere de la comună la comună. Momentan procedurile sunt în 

curs de clarificare, dar acest lucru poate dura puțin. 

 

 

Teste pentru angajații grădinițelor și îngrijitorilor: 

Toate conducerile, angajații grădinițelor se pot testa de Corona de până la șase ori 

fără motiv, la un termen ales liber în perioada de după vacanța de Crăciun, începând 

cu data de 7 ianuarie 2021 și până la 26 martie 2021. Pentru mai multe informații 

consultați adresa referitoare la teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul pentru copii, familie, refugiați și integrare al 

landului federal Nordrhein-Westfalen 


